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Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt den 23. november 2020, bedt DCA – Nati-

onalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at om at foretage en vurdering af den 

foreliggende risikovurdering fra EFSA vedr. Soja DAS-81419-2 x DAS-44406-6 (EFSA-

GMO-NL-2016-132), samt at vurdere risikoen for effekter på dansk miljø og natur som 

følge af en godkendelse af Soja DAS-81419-2 x DAS-44406-6 (EFSA-GMO-NL-2016-

132) på de angivne betingelser. 

 

Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Bodil Ehlers og 

professor Christian Damgaard fra institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Seni-

orrådgiver Morten T. Strandberg fra samme Institut, har været fagfællebedømmer, og 

notatet er revideret i lyset af hans kommentarer.  

 

Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-

hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 

1.20 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2020-2023”.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Stine Mangaard Sarraf 

Specialkonsulent, kvalitetssikrer for DCA-centerenheden 

 

 



1 

Natur og Miljømæssig risikovurdering af soja 

DAS-81419-2 × DAS-44406-6 (EFSA-GMO-

NL-2016-132) 

 

Af seniorforsker Bodil Ehlers og professor Christian Damgaard, Institut for Bioscience, Aarhus Univer-

sitet 

 

Fagfællebedømt af seniorrådgiver Morten T. Strandberg, Institut for Bioscience, AU 

 

Baggrund 
 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling modtaget af DCA 23. november 2020, ønsket en vurdering af 

den foreliggende risikovurdering fra EFSA vedr. Soja DAS-81419-2 x DAS-44406-6 (EFSA-GMO-NL-

2016-132), samt en vurdering af risikoen for effekter på dansk miljø og natur som følge af en god-

kendelse af Soja DAS-81419-2 x DAS-44406-6 (EFSA-GMO-NL-2016-132) under de angivne betin-

gelser. 

Besvarelse 
 

Soja DAS–81419–2 x DAS–44406–6 er lavet ved en konventionel krydsning mellem GM soja DAS–

81419–2 og DAS–44406–6. 

Både DAS-81419-2 og DAS-44406-6 er tidligere blevet risikovurderet af EFSA GMO panelet.  

De indsatte gener (Tabel 1) i soja DAS-81419-2 x DAS-44406-6 beskytter sojaen mod skadedyr fra 

sommerfuglefamilien, Lepidoptera, og gør sojaen tolerant over for herbicidet glyfosat, samt en 

række glufosinat, og phenoxy herbicider. 
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Tabel 1. Oversigt over de indsatte gener i Soja DAS–81419–2 x DAS–44406–6 

Indsat gen Oprindelse Produkt Virkemåde 

Aad-12 Delftia acidovorans AAD-12 protein 

(aryloxyalkanoate 

di-oxygenase 12) 

Tolerance overfor 

2,4-D herbicider 

2mepsps Zea mays 5-enolpyruvyl shi-

kimate-3-phos-

phate synthase 

enzym 

Tolerance over for 

herbicidet glyfosat 

Pat Streptomyces viri-

dochromogenes 

phosphinothricin 

N-acetyltransfer-

ase (PAT) enzym 

Tolerance over for 

herbicidet glufosinat 

 

Cry1Ac Bacillus thuringiensis 

subsp. Kurstaki strain 

HD73 

Cry1Ac delta-en-

dotoxin 

Modstandsdygtig 

overfor skadedyr fra 

sommerfuglefami-

lien Lepidoptera  

Cry1F Bacillus thuringiensis 

var. aizawai 
Cry1F delta-

endotoxin 

Modstandsdygtig 

overfor skadedyr fra 

sommerfuglefami-

lien Lepidoptera 

 

AU har vurderet risici for natur og miljø ved import af sojaen til andre formål end dyrkning.  

Risikovurderingen omfatter:  

1. risiko for spredning af den genmodificerede soja i naturen 

2. risiko for spredning af transgenerne til vilde slægtninge i Europa 

3. risiko for miljø og natur i forbindelse spredning af transgenerne til 

dyrket soja 

4. risiko for effekter på naturen og på miljøet i øvrigt 

5. behov for overvågning i forbindelse med ansøgningen 

Risikovurdering 
1. Med hensyn til risiko for spredning til naturen adskiller den genmo-

dificerede soja sig ikke væsentligt fra konventionel soja. Soja er 

yderst kuldefølsom (Owen, 2005), hvilket er en af årsagerne til at 

den heller ikke dyrkes som væsentlig afgrøde i Danmark. Da an-

søgningen gælder import af soja til andet formål end dyrkning, vil 

spredning til naturen kun kunne foregå ved spild af spiredygtige frø 

under transport. Spildte spiredygtige sojafrø vil under gunstige for-

hold sandsynligvis kunne spire, men sandsynligheden for at dette 

medfører etablering af egentlige bestande, anses for minimal. Ud 
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over sin kuldefølsomhed, der både gælder vinterfrost og kolde for-

årstemperaturer (Strandberg, 2014), har den dyrkede soja en me-

get ringe konkurrenceevne over for andre planter og trives generelt 

ikke uden for dyrkningssystemet (Lu, 2005). Det vurderes derfor som 

usandsynligt at den genmodificerede sojabønne ved tilfældig 

spredning og efterfølgende etablering kan komme til at udgøre en 

trussel for naturlige plantesamfund. 

2. Soja (Glycine max) stammer fra Østasien og har ingen vilde slægt-

ninge i Europa (Lu, 2005, EFSA 2020). Der er således ingen mulig-

hed for spredning af transgener til vilde slægtninge i Europa. 

3. Risiko for spredning af transgener til dyrket soja i Danmark anses for 

at være ubetydelig. For det første dyrkes der formentlig kun soja til 

havebrugsformål i Danmark. Desuden er soja hovedsageligt selv-

bestøvende (Ray et al., 2003; Abud et al., 2007), hvilket minimerer 

pollen-overførsel/krydsbestøvning mellem sojaplanter. Da ansøg-

ningen, som nævnt, gælder import af soja til andet formål end 

dyrkning, og da etablering af bestande af soja fra spildte frø er me-

get usandsynlig, vurderes sandsynligheden for spredning af trans-

gener til dyrket soja i Danmark pt. for at være ubetydelig. 

4. Da soja ikke skal dyrkes, og der ikke kendes til etablering af soja 

bestande i Danmark uden for dyrkningssystemer er sandsynlighe-

den for effekter på natur og miljø ubetydelig. 

5. Det vurderes at den af ansøger foreslåede overvågningsplan med 

årlig rapportering er i overensstemmelse med ansøgningens for-

mål om import som foder og fødevare efter direktiv EC 1829/2003.  

Konklusion 
AU vurderer samlet at der ved import af levende frø af soja DAS–81419–2 xDAS–44406–6 til andre 

formål end dyrkning over tid vil ske et tab af frø til omgivelserne, men at dette kun i meget sjældne 

tilfælde vil føre til spiring, og ikke til permanent etablering af sojabestande. Dette skyldes at soja er 

en enårig meget kuldefølsom plante som generelt ikke trives uden for dyrkningssystemet, og slet 

ikke i Nordeuropa.  

 

Der vokser ingen vilde slægtninge til soja i Europa, hvorfor risiko for spredning af transgener er be-

grænset til konventionelt dyrket soja. I Danmark har der tidligere været forsøg med dyrkning af 

soja, men det har ikke været muligt at finde nyere referencer på sådanne forsøg. Derfor antages 

det at der ikke længere foretages forsøg med dyrkning af soja under danske forhold. Omfanget af 

dyrkning i haver er ukendt men givetvis meget lavt. Den meget lille sandsynlighed for at tilfældigt 

spildte soja frø kan spire og etablere en midlertidig bestand, sammen med det lille areal med kon-

ventionelt dyrket soja i Danmark, gør at risikoen for spredning af de indsatte gener til konventionelt 

dyrket soja anses for at være usandsynlig.  

AU vurderer at overvågningsplanen med årligt indrapportering er tilstrækkelig. 

 

Vurderingen er i overensstemmelse med ansøgers vurdering (Dow Agrosciences LCC) og EFSA’s vur-

dering (EFSA 2020) af at der ikke forventes effekter på natur og miljø som følge af import af soja 

DAS-81419-2 x DAS-44406-6, eller ved tilfældigt tab af levedygtige frø til omgivelserne. 
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Vurderingen er baseret på ovenstående risikovurdering. 
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